BEVEZETÉS

Amputáció után a csonk bőre állandó dörzsölésnek, emellett gyakran sérülésnek
és fertőzésnek van kitéve. A bőr gondozása ezért igen fontos része a
rehabi litációnak.
Ez a füzet néhány alapvető szabályt ismertet, melyek a csonk gondozásánál
alkalmazandók. Bár az ábrák alsóvégtag amputáltakat mutatnak, a
csonkhygiéne rendszabályai a felsővégtag amputáltakra éppúgy vonatkoznak.
Az első részben a bőrrel kapcsolatos, mindennapi, szokásos tisztasági
rendszabályokat ismertetjük. Minthogy a művégtag tokja önmagában is okozhat
problémákat, a tok, - valamint a csonkharisnya és egyéb kötszerek, melyek a
bőrrel érintkeznek- gondozását is i llusztráljuk.
A második részben röviden megtárgyaljuk a csonk bőrének néhány leggyakoribb
betegségét.
A harmadik részben bemutatjuk a comb-, illetve lábszárcsonk helyes pólyázás
módját.
A negyedik részben a felsővégtag-csonkok pólyázásáról adunk tájékoztatást.
A felsővégtag-csonkok kezelése, egyébként ugyanúgy történjék, mint az
alsóvégtag-csonkoké.
A bajok megelőzése hosszas és kínos gyógykezeléseknek veheti elejét. Ha a
csonk gondozásának egyszerű gyakorlatát következetesen követi az amputált,
sok olyan bajt kerülhet el, amely esetleg hosszabb-rövidebb időre lehetetlenné
teszi a művégtag viselését is.

William Levy, M. D.
és
Gilbert H. Barnes, M. D. szövegének,
Dr. Frenyó Sándor fordításának felhasználásával.
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A BŐR TISZTÍTÁSA
Teendők minden este

a csonk

bőrének

védelme érdekében:
4

Öblítse le tiszta vízzel.

Alaposan mossa meg a csonk
bőrét meleg vízzel.

6

5

S)

Törölje a bőrt szárazra. Ne
hagyja, hogy a szappan
rászáradjon a bőrre.
Aszappanból képződő
vékony réteg izgathatja
a bőrt.
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1·1 iter vízhez tegyen
kávéskanál Sterogenolt, vagy
egyszerűen használjon
babaszappant.
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A csonk tisztítását rendszeresen
este végezze. Ne mossa a
csonkat reggel. A nedves bőr
megduzzadhat és
hozzáragadhat a protézishez,
így feldörzsölődhet
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Szappanazza be a bőrt és
óvatos dörzsöléssei
formáljon habot.
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A CSONKHARISNYA

A MŰVÉGTAG TOKJA
A tokot gyakran kell tisztítani, meleg időben naponta.
A tok tisztítása is este végzendő!

A csonkharisnyát naponta kell váltani. Levétel után azonnal ki kell mosni,
mielőtt beleszárad az izzadság.

Használjon mosdószappant és
meleg vizet (nem forrót!)

Massa meg meleg (nem forró!)
vízzel és mosdószappannal.
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Alaposan öblítse ki bő,
langyos vízben. Ezt követően
nyomkodja ki, ne csavarja!

Törölje ki tiszta, meleg
(nem forró!) vízben áztatott
nedves ruhával.
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Töröljerteljesen szárazra.
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Ha száradás után "kutyafül"
alakul ki, behelyezett gumilabda
visszaadja az eredeti alakot.
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BŐRBAJOK

RUGALMAS PÓLYA

Ha bőrbajok lépnek fel, a tennivalók a következők:
KERESSE FEL AZ ORVOST kezelés céljából. Kis rendellenesség- ha nem kezelik
helyes módon- a protézis használatát lehetetlenné teheti.
A rugalmas pólyát is meleg
vízzel és mosdószappannal
massa ki.
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KERESSE FEL AZ ORTOPÉD-MŰSZE RÉSZT.
A művégtag beállítása megszüntetheti a bőrbajok okát. TILOS durva hatású
fertőtlenítőszerek (pl. jód) használata a csonk bőrén.
HORZSOLÁSOK:
A csonktok néha felhorzsolja a bőrt.
Óvatosan massa le a bőrt szappanos vízzel, kenje be steril vazelinnal és steril
gézzel fedje be. Győződjék meg, hogy a protézis teljesen száraz-e felvétel előtt.
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Ha gyakran fordul elő horzsolás, KERESSE FEL AZ ORTOPÉD-MŰSZERÉSZT.

Alaposan öblítse ki bő,
langyos vízben. Az öblítés
után nyomkodja ki,
ne csavarja!

Ha a horzsolás a fertőzés bármilyen
HALADÉKTALAN U L ORVOSHOZ.

jeiét

mutatja,

FORDULJON

GENNYES PATTANÁS:
Ha a pattanás kicsi és nem fáj: fertőtlenítő hatású oldattal (pl. Sterogenol) le kell
mosni és érintetlenül hagyni.
A gennyes pattanás szakszerűtlen megnyitása fertőződéshez vezethet. Ha a
pattanás nagy, fájdalmas és gyakran kiújul: ORVOSHOZ KELL ME NNI.
BAKTÉRIUM OKOZTA FERTŐZÉSEK:
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Szárításkor ne lógassa - ez
tönkreteheti a pólyát. Sima
felszínen, szellős helyen terítse ki.
Tartsa távol hőtől és napfénytőL
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Súlyosak lehetnek, ezért haladéktalanul kezelést igényelnek.
SZŐRTÜSZŐGYULLADÁS gyakori oka egyszerű bakteriális fertőzés.
Kezelése: az érintett terület naponkénti lemosása fertőtlenítő oldattal. A beteg
ter ü let szárazon tartása . A fertőzött ter ü let "bepálás" ellen i védelme.
FURUNKULUS ÉS TÁLYOG súlyosabb bakteriális fertőzésből keletkeznek.
ORVOSI KEZELÉST igényelnek.
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PÓLYÁZÁS

Ennek megkezdéséig: A csonkot nyugalomba kell helyezni (felpolcolt
helyzetben). AZ ORVOSI KEZELÉSBE-VÉTELIG melegborogatás minden 3-4
órában 30 percre.
GOMBÁS FERTŐZÉSEK:
Rendszerint nem súlyosak, de kellemetlenek lehetnek. Megelőzésük, kezelésük:
A csonk-hygiene szabályainak szigorú betartása. A fertőzött terület
szellőzésének biztosítása. A bőr szárazon tartása.
DUZZANAT:
Amputáció után, a gyógyulás időszakában gyakran lép fel a csonk bizonyos fokú
duzzanata, melyet ödémának neveznek. A későbbiek során a helytelenül
elkészített vagy rosszu l fel helyezett protézis okozhat hason ló duzzanatot.
A duzzanat megelőzésének, kezelésének módja:
AZ ORVOS ÉS A MŰSZERÉSZ utasítása szerint csonkharisnya vagy rugalmas
pólya használata.
Ha a protézis nyom vagy szorít, ezt a körülményt haladéktalanul jelezni kell az
ellátást irányító orvosnak, illetve az ellátást végző műszerésznek. Duzzadt vagy
duzzadásra hajlamos csonkot éjszakára rendszeresen fel kell polcolni. Az
ellátást irányító orvos utasítására a felpolcolást nappal is alkalmazni kell .
Alsóvégtag-csonkok felpolcolását mindig felve, az ábrán látható módon
végezzük!

A csonknak a protézis-hordáshoz szükséges előkészítése érdekében, annak
zsugorítása és alakítása szükséges. Ezt megfelelő, már a kórházban , közvetlenül
az amputációt követően elkezdett rugalmas pólyázás révén kell elérni .
A pólyázást gyakran a kórházból való távozás után is folytatni kell.
Ennek szükségességét és időtartamát az orvos és a technikus döntik el .
Rugalmas pólyát használunk az átmeneti duzzanatok kezelésében is, melyet pl.
túl sok állás vagy súlygyarapodás okoz.
A következőkben mind a comb, mind a lábszárcsonk helyes pólyázását mutatjuk
be .
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A COMBCSONK PÓLYÁZÁSA
Gyakran szükséges második személy segítsége, bár egyesek jobban szeretik
egyedül végezni a pólyázást ülő helyzetben.
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Ezt követően nyolcas alakú
menetekkel kell biztosítani a
kötést, melyek magukba foglalják a
medencét és a csonkot. Amenetek
a combcsonk hátsó felszínén
kereszteződjenek ne elöl.

Legelőször két-három hosszirányú
menetet helyezzünk fel a csonk
végén áthaladva.
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A nyolcas alakú pólyázást a
csonk teljes hosszában el kell
végezni úgy, hogy az egyes
meneteket ellazított izomzat
mellett teszesre húzzuk.
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Az eddigiek 1-2 laza
körkörös menettel
rögzítendők
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3
A pólyát a csípő felöli oldalon
kell befejezni, leragasztva. Ha
meglazult, újból felhelyezendő.

Csigavonalban, felfelé haladó
menetek következnek, biztosítva,
hogy a csonk végén legyen
legfeszesebb a pólyázás.
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A LÁBSZÁRCSONK PÓLYÁZÁSA
4

A pólyázást folytathatjuk a térd fölé
is, hogy a lecsúszást elkerüljük, de
ez nem mindig szükséges.
1-2 hosszanti menettel befedjük a
csonk végét, elülső és hátsó
felszínét, az ábra szerint. A pólyát
felfelé húzva azt kell elérni, hogy
az enyhe nyomást gyakoroljon a
csonk végére.
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Ez esetben még a térd
alatti laza menettel is
biztosíthatjuk a pólyát
lecsúszás ellen.

2
Az eddigiek 1-2 körkörös
menettel rögzítendők.

3
A csonk vége felől felfelé haladva
spirális vagy nyolcas alakú
menetekkel folytatjuk a pólyázást
úgy, hogy a pólya a csonk végén
feszesebb legyen, mint bárhol
felette.

6
Majd leukoplaszttal
leragasztjuk azt.
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A FELSŐVÉGTAG-CSONK PÓLYÁZÁS
CÍMIEGYZÉK
A csonknak a protézis hordásához szükséges előkészítése érdekében megfelelő
alakítása szükséges. E célra szegetlen rugalmas pólyát célszerű használni. A
pólyázást gyakran folytatni kell a kórházból való távozás után is. Szükségességét
és időtartamát az orvos és a műszerész döntik el. Rugalmas pólyát használunk az
átmeneti csonkduzzanat kezelésére is.
A felsővégtag-csonk pólyázásához rendszerint másik személy igénybevétele is
szükséges, bár sok csonkolt megtanulja egyedül is kifogástalanul pályázni
csonkját

A csonkpólyázás szabályai:
l. Mindig alulról felfelé haladva pólyázzuk a csonkot, ügyelve arra, hogy a
pólya sehol se gyűrődjék, mindenütt simán kifeküdjön.
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2. Először 1-2 hosszanti menettel fedjük a csonk tenyéri és kézháti felszínét
enyhe nyomást gyakorolva a csonkvégre.
3. Az előbbi, hosszantimeneteket néhány körkörös menettel rögzítjük, majd
csigavonalban felfelé haladva végigpólyázzuk a csonkot.
4. A lentről felfelé haladómeneteknek a csonk végén kell a legfeszesebbnek
lenniük. Minden következő menetnek kissé lazábbnak kelllenn ie, mint az
alatta levőnek .
5. Alkarcsonk esetén enyhén hajlított könyök me l lett, a felkarfelső harmadáig
pólyázzuk a csonkot.
6. Felkarcsonk esetén a nyakon és a hónaljon átvezetett néhány "nyolcas"
menettel biztosítjuk a pólyát a lecsúszás ellen.
7. A pólya végét leukoplaszttal ragasszuk le a felkar külső felszínén, illetve a
váll felett.
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